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1. BESKRIVNING AV SOCIAL DOKUMENTATION  

 
I manualens första kapitel presenteras bland vad social dokumentation är, vilka skyldigheter 

personal inom kommunens utförarverksamheter enligt SoL och LSS har kring att dokumen-

tera enligt socialtjänstlagen sekretess och tystnadsplikt, utlämnande av handlingar och 

samtycke. 

  

1.1. Syfte med denna manual  

 
Denna manual ska ge stöd för utförare i äldreomsorgen och funktionshinderområdet att 

dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL). Här finns krav samlade som ställs på utförare 

avseende social dokumentation, med fokus på genomförandeplan och social journal. De 

flesta verksamheter har nedanstående krav i uppdragsbeskrivningar eller avtal, men vissa 

skillnader kan förekomma,  se över vilka krav som gäller för specifik verksamhet. Manualen 

ska också kunna fungera som stöd för utförare att upprätta lokala rutiner för att kunna 

uppnå dessa krav.  

 

I manualen presenteras även de rubriker som finns i genomförandeplan och social journal 

idag.  

 

1.2. Begreppsförklaringar  

 
I manualen avser begreppen den enskilde och individen den person som är beviljad bistånd 

enligt socialtjänstlagen.  

 

I manualen används begreppet socialtjänsten. Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, 

stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även indi-

vid- och familjeomsorg (IFO). Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att alla som 

bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs. 

 

Begreppet insatser avser biståndsbedömda insatser. Det är de individuella stöd-och hjälpin-

satser inom äldreomsorg och funktionshinderområdet som har beviljats efter den enskildes 

ansökan om bistånd hos kommunen.   

 

Det företag eller den verksamhet som utför insatser inom äldreomsorg och funktionshin-

derområdet i Järfälla kommun benämns som utförare. 

 

Med kontaktman/ omsorgskontakt avses den i arbetsgruppen som har till uppgift att sär-

skilt ombesörja den enskildes omsorg, det vill säga ha huvudansvaret för omvårdnadens ge-

nomförande, uppföljning samt för kontakter med närstående/god man. 
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1.3. Styrande lagar vid social dokumentation 

 
Social dokumentation utgår bland annat från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar:  
 

 Socialtjänstlagen (SoL) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) 

 Offentlighets – och sekretesslagen 

 Förvaltningslagen 

 Dataskyddsförordningen  

 Förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 

 

1.4. Vad är social dokumentation?  

 
Handläggarens utredning, beslut, beställning och löpande anteckningar tillsammans med 

verkställighetens upprättade genomförandeplan och löpande anteckningar är det som ut-

gör social dokumentation.  

 

Den sociala dokumentationen ger förutsättningar för rättssäkerhet, insyn, uppföljning och 

kvalitetssäkring både för den enskilde och för verksamheten. Med stöd av social doku-

mentation kan informationsöverföringen mellan personal ske, vilket gör att en insats kan 

hålla god kvalitet oavsett vilken personal som arbetar för tillfället. 

 

 

1.4.1. Dokumentationsskyldighet 

 
Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera. Skyldigheten re-

gleras i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). 

 

 

1.4.2. Dokumentationens utformning  

 
För att dokumentationen ska uppfylla sitt syfte är det viktigt att den innehåller tillräcklig, 

väsentlig och korrekt information. Dokumentationen ska också vara lätt att förstå. Det är 

viktigt att det går att urskilja i dokumentationen vad som är fakta och vad som är bedöm-

ningar. 

 
”Dokumentationen ska vara tydlig och utformas med respekt för den enskilde    

 och ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga,       

 väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller”                          

 (SOSFS 2014:5) .           
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1.4.3. Personakt 

 
Alla handlingar som rör den enskilde ska finnas i en så kallad personakt. Den ska innehålla 

en journal samt upprättade och inkomna handlingar av betydelse för 

genomförandet och uppföljning av insatser. Handlingarna bör hållas ordnade och löpande 

rensas från anteckningar, meddelanden, utkast med mera som inte längre har betydelse för 

verkställandet av insatsen. Personakten ska hålla samman handlingar som gäller arbetsmo-

menten att: 

 

 ta emot uppdrag 

 planera genomförandet av insatser 

 genomföra insatser 

 följa upp insatser 

 avsluta insatser. 

 

Den sociala akten ska förvaras på ett säkert sätt så att den inte kan läsas av obehöriga. Vid 

avslut ska akten snarast och senast inom tre månader sändas till myndighet för arkivering. 

Utföraren ansvarar för att akten vid avslut är i det skick som kommunens arkivregler före-

skriver. Rutin för leverans av journaler finns att tillgå på kommunens webbplats. 

 

 

1.4.4. Social dokumentation skrivs i verksamhetssystemet 

 
Den sociala dokumentationen ska ske i digital form och på ett säkert sätt i kommunens 

verksamhetssystem. Utförarens ansvarar för att rätt personal har behörighet till verksam-

hetssystemet.  

 

 
1.4.5. Vid avbrott i verksamhetssystemet  

 
Då avbrott i verksamhetssystemet uppstår ska dokumentationen ske på papper. Namn och 

personuppgifter på den enskilde, datum och klockslag för händelsen/insatsen samt fullstän-

digt namn på dokumenterande personal ska finnas med i dokumentationen. När avbrottet 

är avhjälpt ska dokumentationen så snart som möjligt skrivas in i verksamhetssystemet av 

tjänstgörande personal. Den personal som har skrivit in dokumentationen gör även en hän-

visning om att anteckningen är införd i efterhand liknande : ”Med anledning av avbrott i 

verksamhetssystemet har följande anteckning gjorts på papper”. 

 
Manuella anteckningar förvaras i låst skåp och förslagsvis i den enskildes pärm eller enligt 

annan lokal rutin. 
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1.4.6. Sekretess och tystnadsplikt  

 

All personal som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 

som avser insatser enligt SoL eller LSS arbetar under tystnadsplikt och sekretess. Det inne-

bär att medarbetarna inte får röja vad man i sin verksamhet fått veta om enskildas person-

liga förhållanden.  

 

Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom ut-

lämnande av allmän handling eller på annat sätt. Sekretess gäller inom socialtjänsten för 

uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan rö-

jas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Till uppgifter om per-

sonliga förhållanden brukar räknas namn, personnummer, adress, telefonnummer, ålder, 

familjesituation, hälsotillstånd, missbruk, funktionsnedsättning, anställning och ekonomisk 

situation.  

 

De uppgifter som finns i social dokumentation ingår i uppgifter som är sekretessbelagda. 

 

 

1.4.7. Behandling av personuppgifter  

 
Vid arbete som rör säkerhet för personuppgifter inom socialtjänsten är det en utgångs-

punkt att personuppgifterna är känsliga och att de som huvudregel omfattas av sekretess. 

 

Utföraren ska säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande 

lagstiftning avseende dataskyddsförordningen och förordningen om behandling av person-

uppgifter inom socialtjänsten.  

 
Det innebär bland annat att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer 

lämplig säkerhet för personuppgifterna. Det kan till exempel handla om skydd mot obehö-

rig eller otillåten behandling, mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Till 

tekniska åtgärder räknas exempelvis brandväggar, kryptering, säkerhetskopiering och anti-

virusskydd, men även fysiska skydd för utrustning där personuppgifter behandlas. Organisa-

toriska åtgärder handlar till exempel om interna rutiner och riktlinjer om hur verksamheten 

organiseras så att så få personer som möjligt har tillgång till de behandlande uppgifterna. 

 

 

1.4.8. Loggkontroller 

 
Enligt SOSFS 2011:9 ska egenkontroller utföras för att systematiskt följa upp och utvärdera 

den egna verksamheten. Loggkontroller är en av dessa egenkontroller. Genom loggkontroll 

kan utföraren följa upp och kontrollera att medarbetare följer de regler och rutiner som 

gäller för åtkomst till uppgifter angående den enskilde 
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Utförare bör ha rutiner avseende loggning. Loggkontroller ska ske på ett systematiskt och 

regelbundet sätt. Syftet är att bestämmelsen om sekretess efterlevs så att inga obehöriga 

tar del av uppgifter om den enskilde. Målet med loggkontroller är att säkerställa den 

enskildes integritet, trygghet och självbestämmande, samt att granska att tillgång till och 

användningen av uppgifter om den enskilde görs enligt gällande regelverk.  

 

 

1.4.9. Vem har rätt till att ta del av dokumentationen?  

 
Den enskilde har rätt till insyn i sin dokumentation och får ta del av den när detta efterfrå-

gas. Att delge social dokumentation såsom journalanteckningar och genomförandeplan till 

närstående eller ny utförare kräver samtycke från den enskilde. 

 

 

1.4.10. Samtycke  

 
Den enskilde kan med samtycke uppge om andra personer eller myndigheter får ta del av 

den sociala dokumentationen. Det kan till exempel vara anhöriga, andra närstående och 

god man. Om inte samtycke ges gäller sekretess. Med stöd av samtycke från den enskilde 

kan utföraren bryta sekretessen och lämna ut uppgifter. Samtycket kan lämnas muntligt el-

ler skriftligt. Samtycket ska vara tidsbegränsat, specificerat och nedskrivet så det inte upp-

står några oklarheter om vad den enskilde lämnat samtycke till.  

Inhämtande av samtycke ska dokumenteras i social journal. Av dokumentationen om sam-

tycke ska det framgå: 

- vilka myndigheter som får kontaktas och i vilket syfte 

- om närstående får kontaktas och i vilket syfte 

- när samtycket har lämnats eller ändrats. 
 

Den enskilde kan när som helst återkalla hela eller delar av sitt samtycke. Vid ett återkal-

lande ska detta dokumenteras i social journal så att det tydligt framgår att samtycket inte 

gäller eller har ändrats.  

Om det inte finns något samtycke från den enskilde att social dokumentation får lämnas ut, 

ska en menprövning göras innan dokumentation eventuellt kan lämnas ut. Det innebär att 

en ansvarig i verksamheten bestämmer om informationen kan lämnas ut utan att den en-

skilde kan ta skada av det (lider men). Begäran om att få ta del av social dokumentation ska 

dokumenteras och information om vilka uppgifter som lämnats ut samt till vem doku-

mentationen har lämnats till ska framgå i social journal. 
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1.4.11. Utlämnande av allmänna handlingar  

 
Begreppet allmän handling innebär handlingar som förvaras hos ett allmänt organ till exem-

pel en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska 

röra sig om en allmän handling:  

 

- det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsordningen ( TF 2:3) 

- handlingen ska förvaras hos myndigheten 

- handlingen ska antingen vara inkommen eller upprättad hos myndigheten ( TF 2:6 

och TF 2:7). 

 

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna 

handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga 

handlingar som man har rätt att ta del av. 

 
Som offentlig organisation omfattas Järfälla kommun av offentlighetsprincipen. Med detta 

avses bland annat att innehållet i allmänna handlingar normalt ska vara tillgängliga för den 

person som önskar ta del av den. Den som önskar ta del av en allmän handling ska vända sig 

till den myndighet som förvarar handlingen. Personen som begär ut en allmän handling ska 

kunna definiera vilken eller vilka handlingar hen vill ta del av.   

 

Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt 

särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda 

människors privata förhållanden, till exempel inom socialtjänsten. Offentlighets- och sekre-

tesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det 

innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel äldrenämnden/social-

nämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Kommunen 

kommer att ta ställning i sekretessfrågan först vid en eventuell begäran om utlämnande av 

allmän handling.  

 

De uppgifter som finns i social dokumentation ingår i de uppgifter som är sekretessbelagda. 
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2. GENOMFÖRANDEPLANENS INNEHÅLL  

 
I detta kapitel beskrivs mål, syfte och utgångspunkter kring att skriva och använda genom-

förandeplanen i det dagliga arbetet. 

 

2.1. Syfte  

 
Upprättandet av genomförandeplan är en del av den lagstadgade dokumentationsskyldig-

heten som finns i utförarverksamheten. I genomförandeplanen ska följande delar finnas 

med:  

 
 när genomförandeplanen påbörjades 

 på vilket sätt den enskilde haft inflytande över planeringen och vilken hänsyn som 

har tagits till hens synpunkter och önskemål 

 vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandepla-

nen 

 kort information som är relevant för insatsens utformning 

 när och hur insatserna ska genomföras, beskriva hur behovsområden som ingår i 

insatsen ska tillgodoses, vad omsorgspersonalen ska göra/stödja/bistå med och vad 

den enskilde klarar själv 

 vilket eller vilka mål som gäller för aktiviteten, insatsen  

 vid behov, om den enskilde har stöd av hemsjukvården, hänvisningar till eventuella 

omvårdnadsplaner och/eller rehabiliteringsplaner  

 när genomförandeplanen fastställdes 

 när och hur genomförandeplanen ska följas upp. 

 
Genomförandeplanen ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av  

beslutade insatser och vara ett underlag vid uppföljningen av dessa. Den ska tydliggöra och 

vara ett stöd för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när 

och hur. Genomförandeplanen ska användas som utgångspunkt för fortlöpande anteck-

ningar i social journal.   

 

2.2. Mål 

 
Målet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår 

de mål som biståndsbeslutet innebär.  Genomförandeplanen ska stärka den enskildes  

inflytande och delaktighet kring det stöd och hjälp som ges.  
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2.3. Metod 

 
Genomförandeplanen ska skrivas tillsammans med den enskilde, i möjligaste mån i dennes 

hem för att säkra delaktigheten. Planen ska dateras och det ska framgå vilka som har delta-

git vid planeringen. Kontaktmannen/omsorgskontakten är huvudansvarig för upprättandet 

av genomförandeplanen.   

 

Genomförandeplanen ska vara upprättad inom en viss tid, oftast inom 14 dagar från det att 

insatsen är påbörjad. Utföraren ska skriva den i verksamhetssystemet så att den blir till-

gänglig för samtliga berörda som är den enskilde, utförare och handläggare. När genomfö-

randeplanen blir synlig kan handläggaren följa upp att beställda insatser motsvarar genom-

förandet.   

 

 

2.3.1. Den enskildes godkännande av genomförandeplanen 

När upprättandet av genomförandeplanen är färdig ska kontaktmannen/omsorgskontakten 

återkoppla underlaget till den enskilde för att ta vara på dennes synpunkter. Det är viktigt 

att utföraren tar hänsyn till den enskildes delaktighet vid godkännande av den. Det innebär 

att ta reda på om den enskilde är nöjd med sitt inflytande över planeringen och vad som 

dokumenterats. 

 

 
2.3.2. Kontaktmannens/ omsorgskontaktens ansvar vid upprättande av genomfö-

randeplan 

Kontaktmannen/omsorgskontakten avses den i arbetsgruppen som ska vara den samman-

hållande länken i omsorgsarbetet, det vill säga ha huvudansvaret för omvårdnadens ge-

nomförande, uppföljning samt för kontakter med närstående/god man. Kontaktmannen ska 

vara väl insatt i den enskildes behov, vilket bland annat bidrar till att en utförlig genomfö-

randeplan kan upprättas. Kontaktmannen/ omsorgskontakten har följande ansvar vid upp-

rättande av genomförandeplan:  

 övergripande ansvar för att upprätta den enskildes genomförandeplan tillsammans 

med den enskilde 

 följa upp genomförandeplanen kontinuerligt för att säkra genomförandet av inne-

hållet i denna.  

 

 

2.3.3. Genomförandeplanens omfattning 

 
Hur mycket som ska dokumenteras i genomförandeplanen avgörs från fall till fall. Det kan  

bero på hur stora behov av hjälp den enskilde har i sin vardag samt hur stor förmågan är att 

uttrycka sina behov och önskemål. Den första planen blir många gånger inte så utförlig ef-

tersom man som personal inte har hunnit lära känna den enskilde ordentligt. Genomföran-

deplanen ska ändras allteftersom personalen lär känna dennes behov och vanor. 
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2.3.4. Den enskildes delaktighet 

 
Det centrala vid upprättande av en genomförandeplan är att den enskilde blir så delaktig 

som möjligt. Det är dennes önskemål och behov som ska styra planeringen. I planen ska det 

beskrivas vad den enskilde klarar själv så att det inte enbart blir fokus på vad hen inte klarar 

av.  

 

Genomförandeplanen ska utformas tillsammans med den enskilde så långt det är möjligt. 

Det ska framgå på vilket sätt den enskilde och/eller företrädare har varit delaktiga vid  

upprättandet och vilken hänsyn som har tagits till den enskildes behov och önskemål. I 

dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och 

vad som är framfört av andra, såsom personal, god man eller närstående.  

 

 

2.3.5. Om den enskilde inte vill upprätta genomförandeplan 
 

Om den enskilde inte vill vara med och upprätta en genomförandeplan ska detta  

respekteras. En genomförandeplan kan ändå upprättas i syfte att användas som en  

arbetsbeskrivning.  Om den enskilde inte vill medverka vid upprättandet ska det dokument-

eras i social journal.  

 

 

2.3.6. Genomförandeplanen skrivs i jag-form så långt det är möjligt 

 
Genomförandeplanen ska skrivas i jag-form så långt det är möjligt. Det innebär att genom-

förandeplanen skrivs som om den vore skriven av den enskilde själv. Det finns dock undan-

tag. Om den enskilde inte har varit delaktig vid upprättandet eller inte kan uttrycka sina be-

hov utifrån sitt eget självbestämmande, är det inte lämpligt att använda jag-form.   

I sådana situationer kan det uppfattas som etiskt felaktigt. 

 

2.4. Förberedelser med genomförandeplan 

 

Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva 

dokumentet. Det krävs att mötet förbereds och att information ges till enskilde och anhö-

riga om vad en genomförandeplan är och syftet är med detta dokument.  

 

 

2.4.1. Samtalet - ett viktigt redskap för att få kunskap om den enskilde  

 
Samtalet är ett av de viktigaste och vanligaste redskapen inom socialtjänsten för att få kun-

skap om individens livssituation. Den enskilde har ofta svårighet att förstå vad samtalet ska 

leda fram till. Det är därför viktigt att samtalet är tydligt och anpassat till individens förut-

sättningar. Det kan till exempel vara att se över vilket stöd personer med kommunikations-

svårigheter behöver för att kunna vara delaktiga.  
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För att skapa goda förutsättningar för den enskildes delaktighet vid upprättandet av ge-

nomförandeplan är det viktigt att kontaktmannen/ omsorgskontakten förbereder frågor 

som kan fånga upp den enskildes behov, resurser och mål vid utförandet. Genom förbere-

delser ges den enskilde möjlighet att fundera över åsikter och mål som hen kan vilja ta upp. 

Vad fungerar bra och dåligt idag? Vilka vanor och intressen är viktiga?   

 

 
2.4.2. Viktiga grunder i samtalet vid upprättande av genomförandeplan 

 
I den inledande fasen av samtalet försöker kontaktmannen/ omsorgskontakten och den en-

skilde lära känna varandra och bli trygga i situationen. I den här fasen kan kontaktmannen / 

omsorgskontakten i stora drag berätta om vad man gör i verksamheten och informera om 

syftet med samtalet. För kontaktmannen/ omsorgskontakten är mötet en vanlig och välbe-

kant situation, medan det ofta är något helt nytt eller ovant för den enskilde. 

 

Därefter övergår samtalet till att kontaktmannen / omsorgskontakten ställer frågor om den 

enskildes önskemål och behov. Det är viktigt att ställa öppna frågor så att den enskilde kan 

uttrycka sin vilja. Exempel på frågor kan vara : ” Hur brukar du göra”…. ? , ”Vad är viktigt för 

dig …. ? , ” Vad kan du göra själv…”?, ” Vad kan vi hjälpas åt med…”?  Det är viktigt att frå-

gorna är så enkelt, positivt och tydligt formulerade som möjligt och att den som frågar bara 

ställer en fråga i taget.  

 

Genom samtalet kan kontaktmannen/ omsorgskontakten bilda sig en uppfattning om de 

problem som individen har, hur de påverkar förmågan att utföra uppgifter och vara del-

aktig. Samt vad individen önskar uppnå (mål) och vilka förväntningar hen har på insatsen.  

 

 

För mer info om tillvägagångssätt, SE  ”Checklista upprättande av genomförandeplan” på 
utförarwebben. 
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2.4.3. Checklista vid upprättande av genomförandeplan, steg för steg: 

 

1. Läs igenom beställningen från myndighet. 

 

Planera och förbered mötet för när genomförandeplanen ska skrivas. Hur ska 

samtalet läggas upp?  Hur vill den enskilde var delaktig? Vilka ska vara med? 

 

 

2. Ha andra möten innan själva genomförandeplanen som grund för att lära 

känna den enskilde t.ex. välkomstsamtal & upprätta levnadsberättelse. 

 

 

3. Informera den enskilde (anhörig, företrädare) vad en genomförandeplan är 

och  vad syfte med den är. 

 

 

4. Upprätta genomförandeplanen tillsammans med den enskildes och/ eller den-

nes företrädare. 

 

 

5. Skriv genomförandeplanen i verksamhetssystemet. 

 

Stäm av genomförandeplanen med beställningen för att säkerställa att den 

motsvarar det som framkommer i beställningen. 

 

 

6. Gå igenom den färdigskrivna planen med den enskilde.  

 

 

7. Håll planen aktuell. Följ upp planen vid behov, tillsammans med den enskilde,   

minst en gång per halvår om inget annat inträffar. 

 

Uppföljningen ska göras tillsammans med den enskilde.   
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3. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDEPLAN 

 
Detta kapitel tar upp krav och utgångspunkter gällande uppföljning av genomförandeplan.  
 

3.1. Utgångspunkter gällande uppföljning av genomförandeplan 

 
Genomförandeplanen ska vara ett levande dokument vilket förutsätter att utföraren följer 

upp planen när den enskildes behov och mål förändras, som minst två gånger per år.     

Uppföljning ska göras tillsammans med den enskilde.  Vid uppföljningen ska beställningen 

användas som underlag. I beställningen beskrivs det avsedda funktionstillståndet. 

 

Uppföljningen ska svara på:  

 om insatserna har blivit utförda och om de utförs som den enskilde vill 

 om insatserna har lett till önskat resultat enligt överenskomna mål, det vill säga det 

avsedda funktionstillståndet som handläggaren har satt med den enskilde kring in-

satsen/insatserna 

 hur det har gått att uppnå eventuella delmål. 

Beroende på vad uppföljningen visar kan nästa steg vara att antingen göra en ny genomfö-

randeplan,  eller om omständigheterna har förändrats ska handläggaren kontaktas för en 

ny bedömning.  

 

 

3.2. Uppföljning av mål 

 
Vid uppföljningar av genomförandeplanen ska målen och  delmålen följas upp.  Exempel på 
frågor att ställa: 
 

 fråga den enskilde om hen tycker att målet/delmålet uppnåtts och om det fungerar 
bra 
 

 titta i social journal om till exempel promenad eller egentid med kontaktman-
nen/omsorgskontakten har blivit av så mycket som det står i målet/delmålet 
 

 fråga den enskilde om hen vill ha kvar målet/delmålet eller om det ska förändras. 
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4. VÄRDEGRUNDEN & INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM 

 

I detta kapitel beskrivs hur värdegrunden och arbetssättet IBIC  påverkar arbetet med den 

sociala dokumentationen.  

 

4.1. Genomförandeplanens utgångspunkter  

 
Genomförandeplanen utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och  

arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC).  

 

4.2. Den nationella värdegrunden  

 

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen i socialtjänstlagen. 

Den ska vara utgångspunkten för alla som arbetar inom äldreomsorgen. 

 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva  

ett värdigt liv och känna välbefinnande”.  (SoL 5 kap. 4 och 5 §§). 

 

Begreppen värdigt liv och känna välbefinnande är av övergripande karaktär och kan brytas 

ned i olika värdeord. I genomförandeplanen ges möjlighet att tydliggöra vad som är viktig 

för den enskilde när det gäller dessa värdeord;  självbestämmande, delaktighet,  

personlig integritet, trygghet, individanpassning och meningsfullhet. 

 

 

4.2.1. Förhållningssätt vid upprättande av genomförandeplan 

 

 skapa förutsättningar för den enskildes medverkan  

 
 var lyhörd för den enskildes behov & önskemål  

 
 involvera den enskilde så långt det är möjligt  

 
 lyft fram den enskildes resurser och förmågor 

 
 uppmuntra den enskilde till att genomföra det som hen själv klarar av  

               och att vara delaktig i insatser 
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4.3. Individens behov i centrum (IBIC) 

 
Individens behov i centrum är en modell för att arbeta med: 
 

 handläggning  

 upprättande av genomförandeplan 

 genomförande (det praktiska arbetet) 

 uppföljning.  

 
……som sätter individens behov i centrum! 
 

Modellen IBIC används för både myndighetsutövning och verkställighet inom förvaltningens 

verksamheter för äldreomsorg och funktionshinderområdet. 

 

IBIC ger handläggare och utförare stöd att arbeta behovsinriktat med individen. IBIC  

omfattar personer oavsett ålder och funktionsnedsättning och som behöver insatser i det 

dagliga livet (enligt SoL, LSS). IBIC kan också användas för att beskriva anhörigas behov och 

situation. IBIC utgår från socialtjänstens process, aktuell lagstiftning och nationell värde-

grund. 

 

I IBIC beskrivs den enskildes funktionstillstånd och hälsa med den internationella klassifikat-

ionen ICF (Klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa). ICF bidrar till att 

handläggare och utförare får ett gemensamt språk för att arbeta med individens behov. 

 

IBIC innebär ett att aktivt arbeta med den enskildes målsättningar. Målen följs upp av både 

handläggare och utförare för att se hur väl de uppfyllts.  

 

Till hjälp har utföraren fått stödmaterialet ”Individens behov i centrum, en introduktion i 
arbetssättet och en beskrivning av ICF livsområden” ( Se www.jarfalla.se → utförarweb-
ben 

 

 

4.3.1. Hälsofrämjande arbetssätt 

 
IBIC präglas av ett hälsofrämjande (salutogent) synsätt, där personalen utgår från det friska 

hos individen. Det handlar om att vara lyhörd för den enskildes behov och önskemål och 

lyfta fram dennes resurser.   

 

IBIC kan beskrivas som ett arbetssätt som fokuserar på den enskildes delaktighet. Det    cen-

trala är att se hur den enskilde ska kunna vara delaktig i stödet och hjälpen.  Personalens 

roll blir att stötta den enskilde att göra det som hen fortfarande klarar av och tycker är me-

ningsfullt att göra i sin vardag. Målet med stöd och hjälp blir då ofta att den enskilde ska 

kunna bibehålla eller stärka upp sina förmågor.  

 

 

http://www.jarfalla.se/
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4.3.2. Livsområden 

 
I IBIC kan elva livsområden enligt ICF användas för att beskriva den enskildes aktuella  

behov:  

 

 Lärande och att tillämpa kunskap 

 Allmänna uppgifter och krav 

 Kommunikation 

 Förflyttning 

 Personlig vård 

 Hemliv 

 Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 

 Samhällsgemenskap, social och medborgerligt liv 

 Känsla av trygghet 

 Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer den enskilde 

 

Både handläggare och utförare dokumenterar under livsområden och tillhörande underka-

tegorier enligt ICF i den sociala dokumentationen.  

 

4.3.3. Underkategorier enligt ICF 

 
Varje livsområde innehåller olika underkategorier enligt urval för IBIC. Dessa ger beskriv-

ningar mer i detalj av behoven.  

 

Till hjälp har utföraren fått stödmaterialet ”ICF lathund för IBIC” (SE www.jarfalla.se → 

Utförarwebben 

 

 

4.3.4. Relaterade faktorer 

 

Utöver livsområdena behöver relaterade faktorer inom ICF-klassifikationen uppmärksam-

mas för att få en förståelse för vad som påverkar i omgivningen. Relaterade faktorer är vad 

som är hindrande och stödjande i den enskildes omgivning och som påverkar hälsan eller 

förmågan att genomföra uppgifter, handlingar eller att vara delaktig. Här ingår också indivi-

dens personliga faktorer och livshistoria. 

 

4.3.5. Fånga kombinationen av olika behov för att få en helhetsbild  

 
Att arbeta enligt IBIC handlar om att fånga kombinationen av olika behov och relaterade 

faktorer, för att få en helhetsbild över den enskildes situation och för att hjälpen och stödet 

ska ges på rätt sätt.  En insats kan tillgodose behov inom ett eller flera livsområden. Flera 

insatser kan tillgodose ett behov.  Till exempel:  

 

”Kalles behov av att tvätta sig och trygghet tillgodoses med stödjande insats  

 för att duscha två gånger varje vecka”. 



   18 (29) 

 

 
 

5. BESTÄLLNING FRÅN MYNDIGHET 

 
I detta kapitel beskrivs syftet med beställningen från myndighet och vad utföraren behöver 

veta för att kunna förstå beställningen med IBIC som arbetssätt.   

 

5.1. Syfte med beställningen  

 
När den enskilde har fått ett beslut ska en formell beställning skickas till utföraren. Syftet 

med beställningen är att vidarebefordra nödvändig information om personens resurser, 

hjälpbehov, omgivning och mål.  

 
I beställningen från myndighet finns därmed viktig information till utföraren för att kunna 

välja lämpliga arbetssätt och rätt kompetens för uppdraget och ger stöd för utföraren att 

fortsätta ett behovsinriktat arbetssätt enligt IBIC. 

 

Utföraren behöver läsa igenom beställningen och ha den som grund för att se vilka behov 

personen har och hur dessa ska tillgodoses. Uppgifter från beställningen kan användas i ge-

nomförandeplanen. 

 

5.2. Att förstå beställningen med IBIC som arbetssätt 

 
I beställningen från myndighet ska utföraren kunna ta del av följande information:   
 

 Beskrivningar av individens behov och resurser 

Handläggaren beskriver vad den enskilde klarar själv och behöver stöd / hjälp med 

enligt livsområden och dess underkategorier enligt ICF. 

 

 Bedömt funktionstillstånd 

Här framkommer handläggarens sammanvägning och bedömning av inhämtade 

uppgifter om individens resurser och begränsningar inom  aktuella livsområdena 

och underkategorier. Här framkommer graden av begränsning av hur omfattande 

behovet är det vill säga lätt, måttlig, stor eller total. 

 

 Avsett funktionstillstånd  

Här framkommer den enskildes individuella mål, det vill säga vad den enskilde vill 

uppnå med sina behov inom aktuell underkategori i ett livsområde enligt ICF. Här 

framkommer graden av begränsning av hur omfattande behovet är, det vill säga 

lätt, måttlig, stor eller total. De individuella målen har formulerats av handläggaren 

tillsammans med den enskilde. Målen ska ge en riktning vad utföraren ska arbeta 

mot och vad som ska följas upp.  
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 Riktning insats 

Handläggaren anger riktning på insatsen i sin bedömning, det vill säga hur det ska 

utföras enligt följande alternativ: stödjande insats eller kompenserande insats. 

Stödjande insats innebär att den enskilde på något sätt är med i insatsens genomfö-

rande och målet är ofta att behålla eller stärka sin förmåga att genomföra aktivite-

ten. Kompenserande insats innebär att insatsen helt utförs åt den enskilde.   

 

 Övergripande mål  

De övergripande målen utgår från socialtjänstlagen och från vad den enskilde sam-

mantaget önskar uppnå med stödet.  Det kan vara aktuellt med ett eller flera över-

gripande mål för de föreslagna insatserna. 

 

    Relaterade faktorer  

Dessa faktorer framkommer i beställningen för att förstå vad som är stödjande och 

hindrande för individen i dess omgivning och som påverkar individens möjlighet att 

genomföra aktiviteter och vara delaktig inom de livsområden och underkategorier 

som är aktuella för den enskilde. 
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6. GENOMFÖRANDEPLANENS RUBRIKMALL  

I detta kapitel beskrivs genomförandeplanens rubriker och vad som ska skrivas under dessa.  

 

6.1. Hur genomförandeplanen är uppbyggd   

För att skapa en genomförandeplan i verksamhetssystemet beskriver utföraren först insat-

sen/insatserna i en insatstext. Här kan utföraren se ”Avsett funktionstillstånd” = mål från 

beställningen. Under rubrikerna skrivs sedan hur insatsen ska utföras. Insatsen/insatserna 

är kopplade till ICF livsområden och underkategorier. 

 

 

6.2. Rubrikmall för genomförandeplan  

 

Under rubrikerna i genomförandeplanen ska det beskrivas hur insatsen ska utföras.  

Följande rubriker finns i genomförandeplanen:  

 

 Vad jag klarar själv  

 Vad jag behöver stöd och- eller hjälp med och hur det ska utföras 

 När ska stöd och- eller hjälp utföras 

 Vem eller vilka ska utföra stöd och- eller hjälp 

 Mål 
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6.2.1. Förtydligande av de olika rubrikerna i genomförandeplanen  
 

Nedan förtydligas vad som ska skrivas under de olika rubrikerna i genomförandeplanen: 

 

Rubriker  Beskrivning 

Vad jag klarar själv Beskriv det som den enskilde klarar självständigt eller kan 

vara delaktig kring gällande den aktuella insatsen.   

 

Utgå från den enskildes resurser.  

Vad jag behöver stöd och- 

eller hjälp med och hur det 

ska utföras 

 

 

Beskriv vad som ska genomföras och hur det ska genomfö-

ras. Ge en tydlig beskrivning vad all personal behöver veta 

och känna till för att kunna utföra stödet/hjälpen. 

Beskriv tydligt hur insatsen ska utföras utifrån den enskil-

des önskemål & behov.  

För att få fram en bra beskrivning är det  viktigt att ta sig 

tid att samtala med den enskilde om vilka vanor och ruti-

ner som hen har sedan tidigare och vad som är viktigt idag. 

När ska stöd och- eller 

hjälp utföras 

Precisera när de olika insatserna ska utföras, t.ex. vilken tid 

på dygnet och klockslag om det är väsentligt för insatsens 

genomförande. Det är viktigt för den enskildes trygghet att 

veta när personalen ska komma. 

Vem/vilka ska utföra  

hjälpen 

 

Dokumentera om den enskilde har några önskemål om 

vem/vilka som ska utföra insatsen (framförallt kring per-

sonlig omvårdnad och sociala aktiviteter).  

 

Vem/vilka som ska utföra hjälpen handlar om personcen-

trerad omsorg där den enskildes behov och önskemål står i 

centrum och möjlighet till att påverka. Vid upprättande av 

genomförandeplan behöver man aktivt fråga den enskilde 

“vilken personal ”?  och stämma av vem/vilka som ska ut-

föra stöd och hjälp i känsliga och intima situationer.   

 

Vem/vilka ska så långt det är möjligt syfta till en specifik 

person, t.ex. kontaktman/ omsorgskontakt, manlig/kvinnlig 

personal, personal med viss språkkompetens, arbetstera-

peut, fysioterapeut, sjuksköterska, anhörig etc.  

 

Exempel på områden & situationer där det kan vara vanli-

gare att en specifik person anges:  
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 omvårdnadsinsatser som personlig hygien, dusch 

och toalettbesök 

 individuella aktiviteter som egentid med kontakt-

man/omsorgskontakt eller promenadstöd 

 ledsagning. 

 

Det kan ibland vara praktiskt svårt att skriva in en specifik 

person på alla typer av insatser eftersom flera personer 

kanske utför dem.  Ibland syftar ”vem” inte till en specifik 

person utan vem/ vilka kan då benämnas som exempelvis 

omsorgspersonal. 

 

Under denna rubrik beskrivs också  om utföraren behöver 

samverka med andra för att behovet ska tillgodoses, t.ex. 

andra huvudmän, organisationer, föreningar. 

Mål  Utgå från de mål som kommer från biståndsbeslutet.  

Beskriv hur ni tillsammans ska göra för att uppnå målet/ 

målen och när det ska vara uppnått. Behöver ni sätta några 

delmål? 

 

Dokumentera när målet/ målen ska följas upp. Det kan fin-

nas både långsiktiga och kortsiktiga mål som behöver följas 

upp. För att målen ska vara lätta att följa upp ska de vara: 

 

- kopplade till den enskildes vardag 

- konkreta 

- tidsatta. 

 

Tänk på att den enskilde ofta behöver hjälp att formulera 

mål/delmål. Ett tips är att fokusera på de mål som är viktig-

ast just nu för den enskilde. De individuella målen kan ha 

olika syften. Exempelvis kan den enskilde ha som mål att 

bibehålla eller stärka förmågan att genomföra en insats. 

Det blir då centralt att beskriva hur man ska göra det möj-

ligt.  

 

Vid ett mål ska det alltid framgå, vad som ska genomföras, 

hur det ska genomföras, när och av vem.  

 

Om den enskilde har svårt att uttrycka mål kring sina be-

hov, kan man dokumentera att den enskilde inte kan ut-

trycka något mål för aktuell insats. Det kan till exempel 

bero på kognitiva svårigheter. 
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6.3. Beskriva behov kring mat och måltider i genomförandeplanen 

 
IBIC som arbetssätt innebär det att den enskildes behov kring mat och måltider kan komma 

att dokumenteras under flera livsområden, beroende på vad stödet handlar om.  Till exem-

pel:  

 

 praktiskt stöd med att laga mat, SE underkategorin ” Att bereda måltider” 

 praktiskt stöd med att få i sig mat och dryck, SE underkategorierna ”Att äta”, ”att 

dricka” 

 stöd kring att äta balanserad, näringsriktigt, planering av måltider över dagen, SE un-

derkategorin ” Att sköta den egna hälsan” 

 stöd kring att äta regelbundet, SE underkategorin ” Att genomföra daglig rutin”. 
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7. SOCIAL JOURNAL  

 
I detta kapitel beskrivs vad en social journal är, syfte med att skriva sociala journalanteck-

ningar och vad som ska dokumenteras. Därefter redogörs vilka rubriker som den sociala 

journalen innehåller för de verksamheter som denna manual avser. De flesta verksamheter 

använder samma rubriker men vissa skillnader kan förekomma, vilket inte tas upp i denna 

manual. 

 

7.1. Vad är en social journal? 

 
Den sociala journalen är löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i 

samband med beviljade insatser.  I den sociala journalen dokumenterar berörd personal för 

att ge och få information om den enskilde. Utgångspunkten är att dokumentera händelser 

och avvikelser som har betydelse för genomförandet. 

 

 

7.1.1. Syfte med dokumentation i social journal 

 
 det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde 

 det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras 

    dokumentationen ska underlätta vid uppföljning av genomförandeplan. 

 

 

7.1.2. Dokumentationens omfattning 

 
Den sociala dokumentationen ska enbart innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att 

säkerställa att den enskilde får den omsorg som är beviljad och överenskommen. Behovet 

av att dokumentera under genomförandet av en beslutad insats varierar,  beroende av in-

satsens karaktär.  För att avgöra hur omfattande dokumentationen behöver vara är ut-

gångspunkten att ny medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av det 

som tidigare har dokumenterats. 

 

 
7.1.3. Genomförandeplanen – en viktig grund för vad som ska dokumenteras i den 

sociala journalen 

 
Genomförandeplanen är en viktig grund för vad som ska dokumenteras i den sociala jour-

nalen. Det är avvikelser från planen och händelser av betydelse som kan vara av relevans 

för genomförandet av insatserna ska dokumenteras utan dröjsmål.  Detta kräver i sin tur att 

det finns tydliga mål i genomförandeplanen.  

 

Det som antecknas i den sociala journalen utgör ett viktigt underlag när genomförandepla-

nen ska följas upp och revideras. 
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7.1.4. Att tänka på vid journalföring enligt SoL 

 
-   huvudregeln är att journalanteckningar ska vara kortfattade 

 
-   journalanteckningarna ska utgå från fakta och inte medarbetares egen uppfattning 

eller värdering 
 

-   det ska framgå när och vem som gjort en journalanteckning 
 

-   dokumentationen ska spegla både positiva och negativa händelser för den enskilde. 
                                                                                       

 
7.1.5. Vad ska dokumenteras?  

 
Följande ska dokumenteras i social journal: 
 

 när ny insats eller olika delar av insatsen har påbörjats 

 när genomförandeplan har upprättats, följts upp och ändrats 

 om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat ge-

nomföras som planerat, särskilda åtgärder som vidtagits samt hur situationen har 

utvecklats för den enskilde 

 om den som genomför insatsen har uppmärksammat en händelse av betydelse el-

ler avvikelse från genomförandeplan 

 om den enskildes behov är förändrat och vilka kontakter som tagits  

 om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig 

 om den enskilde har framfört klagomål mot genomförandet av någon insats samt 

hur klagomålet har åtgärdats 

 när en insats har avslutats och av vilka skäl 

 att individuella och gruppaktiviteter har genomförts samt anteckna om den en-

skilde tackat nej och orsak till det. 

 

 
7.1.6. Vad ska inte dokumenteras? 

 
- insatser som utförs enligt genomförandeplanen, det vill säga planerade insatser 
    som blir utförda, undantaget för de flesta verksamheter är aktiviteter 
 
- sådant som inte påverkar den enskilde eller insatsens genomförande 

- anteckningar som rör hälso-och sjukvårdslagen (HSL). 
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7.2. Rubriker i social journal 

 
Det kan vara svårt att hitta vad man söker när det finns många journalanteckningar. I verk-

samhetssystemet finns därför flera rubriker utifrån vad som ska dokumenteras i den sociala 

journalen. De flesta verksamheter har nedanstående rubriker, men vissa skillnader kan fö-

rekomma,  se över vilka rubriker som gäller för specifik verksamhet. Nedan förtydligas vad 

som ska skrivas under de olika rubrikerna: 

 

Rubriker i social journal  Beskrivning  
Start av insats Skriv när den enskildes insatser har  

påbörjats. 

De elva livsområden enligt ICF:  

 

 Lärande och att tillämpa kunskap 

 Allmänna uppgifter och krav 

 Kommunikation 

 Förflyttning 

 Personlig vård 

 Hemliv 

 Mellanmänskliga interaktioner och 

relationer 

 Utbildning, arbete, sysselsättning 

och ekonomiskt liv 

 Samhällsgemenskap, social och 

medborgerligt liv 

 Känsla av trygghet 

 Personligt stöd från person som 

vårdar eller stödjer den enskilde 

Avsikten är att de flesta anteckningar ska 

kopplas till ett aktuellt livsområde. Handlar 

t.ex. en händelse av betydelse om att den 

enskilde har ramlat ska anteckningen skri-

vas under ”Förflyttning”.   

 

För att dokumentera under ett livsområde 

ska man i verksamhetssystemet välja en av 

frastexterna ”Händelse av betydelse och 

eventuell åtgärd” eller ”Avvikelse från ge-

nomförandeplan och åtgärd”.  Sedan 

skriva kort information om det som har 

hänt. 

En händelse av betydelse är det som sker 
utöver vad som är överenskommet i aktuell 
genomförandeplan, och som har betydelse 
för genomförandet. T.ex. :   
 

 oförutsedd händelse av betydelse 

 viktig händelse i den enskildes liv, 

såväl positiv som negativ 

 om den enskildes situation eller 

behov har förändrats. 
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Avvikelse från genomförandeplan 

Här dokumenteras det som avviker från 
det som överenskommits i genomförande-
planen. T.ex. :   
 

 ej utförda insatser  

och orsak till det 

 inställda besök och  

orsak till det 

 den enskilde har avböjt erbjuden 

hjälp och orsak till det 

 den enskilde är inte hemma när in-

sats ska ges, t.ex. åkt in på sjukhus. 

Aktiviteter skrivs under livsområdet     

”Samhällsgemenskap, socialt och medbor-

gerligt liv”.  Det avser gemensamma aktivi-

teter och kan t.ex. vara högläsning, musik, 

bingo, gymnastik samt utflykter utanför 

verksamheten. Dokumentera också om 

planerade aktiviteter inte genomförs och 

skäl till det, till exempel att den enskilde 

har tackat nej till att delta, om det har blivit 

inställt samt orsak. 

 

Det finns en valbar frastext ”Individuell 

fritidsaktivitet”  i verksamhetssystemet 

som väljs för att dokumentera individuella 

aktiviteter. T.ex. den enskildes egentid 

med sin kontaktman/ omsorgskontakt. Do-

kumentera också om planerade aktiviteter 

inte genomförs och skäl till det, till exem-

pel att den enskilde har tackat nej till att 

delta, om det har blivit inställt samt orsak. 

Möten/kontakter Här dokumenteras viktig information från 

andra som har betydelse för den enskilde 

och genomförandet av insatsen. T.ex. i 

kontakt med anhöriga, god man, förval-

tare, vårdkontakter, handläggare eller från 

annan myndighet. Beskriv vem kontakten 

var med. 

Samtycke Skriv om den enskilde har lämnat muntligt 

eller skriftligt samtycke för att t.ex. lämna 

ut eller få information om den enskilde, ex-

empelvis i kontakt med vårdcentral, hand-

läggare eller anhörig. 
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Samtycke som rör den enskilde är en 

färskvara. Det innebär att samtycket ska 

vara tidsbegränsat och tydligt så det inte 

uppstår några oklarheter om vad den en-

skilde lämnat samtycke till. 

Synpunkter och klagomål Om synpunkter/klagomål inte hör till avvi-

kelse från genomförandeplan skrivs det 

här. Det kan komma från den enskilde, an-

höriga, god man eller förvaltare. Skriv vilka 

åtgärder som gjorts.   

Handlingar som har kommit in, skapats el-

ler lämnats ut 

Skriv om handlingar har kommit in, skapats 

eller lämnats ut som hör ihop med den en-

skilde. Det kan vara: polisanmälan,  

lex Sarah-rapport, nytt beslut från handläg-

garen. Skriv även om den sätts in i person-

akten. 

Uppföljning av genomförandeplan Dokumentera när (datum) genomförande-

planen har följts upp och vilka som har del-

tagit vid planeringen. Sammanfatta vad 

som tagits upp om den enskildes behov 

och mål och om några åtgärder behöver 

göras:  

 

 har mål/målen uppnåtts?  

 är den enskilde nöjd med hur hjälp 

och stöd ges, i förhållande till sina   

behov och önskemål? 

 behov av åtgärder som identifie-

rats genom uppföljningen. 

 

Skriv om det uppstår orsaker till att upp-

följningen inte blir klar i tid. 

Arbetsmetod   

(alla verksamheter har inte denna rubrik) 

 

Skriv om ni valt en speciell arbetsmetod 

som brukaren accepterat. Skriv namnet på 

metoden till exempel jag-stödjande förhåll-

ningssätt, motiverande samtal, ett själv-

ständigt liv. 

 

Skriv om ni ändrar metod. 

Avslut av insats Av dokumentationen ska det framgå när 

och av vilka skäl insatsen har avslutats. 

Skriv en kort sammanfattning om må-

let/målen med insatsen har nåtts. 
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7.2.1. Förtydligande kring  att dokumentera aktiviteter   

 
De flesta verksamheter har nedanstående krav i uppdragsbeskrivningar eller avtal, men 

vissa skillnader kan förekomma,  SE över vilka krav som gäller för specifik verksamhet. 

 
I många verksamheter hör aktiviteter till händelser av betydelse, både de som utförs enligt 

genomförandeplan och de där planeringen blir mer spontan. Det ska framgå om aktivite-

terna är individuella fritidsaktiviteter eller om två eller flera personer har gjort någon fri-

tidsaktivitet tillsammans ( gruppaktivitet). 

 

Verksamheten ska också dokumentera om planerade aktiviteter inte genomförs och om 

den enskilde tackar nej till aktiviteter. Detta blir ett underlag för verksamheten att analy-

sera om aktiviteterna har anpassats efter den enskildes behov och önskemål och hur man 

kan förbättra verksamheten avseende individuella fritidsaktiviteter. 
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